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INTRODUÇÃO 
 

A elaboração deste plano de melhoria teve como referência chave, o relatório da avaliação externa da 

Inspeção-Geral da Educação e Ciência (IGEC), cuja intervenção decorreu em novembro de 2016 e, ainda, 

os seguintes indicadores de análise: o Projeto Educativo do Agrupamento; o Relatório de Autoavaliação 

2012/13; o Plano de Intervenção da Diretora. 

Neste documento estão referenciadas áreas de onde o AEON deve fazer incidir os seus esforços de 

melhoria, a saber: 


 A identificação rigorosa dos fatores internos que condicionam o desempenho dos alunos nas 

disciplinas com menor sucesso, designadamente a Português nos 1.º e 3.º ciclos e ensino secundário, 

tendente à implementação de estratégias de ensino potenciadoras da eficácia da ação educativa e, 

consequentemente, dos resultados escolares;  

 Comportamento dos alunos, pautado pelo incumprimento das regras estabelecidas, desfavorável ao 

desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem;  

 Aprofundamento do trabalho cooperativo entre os docentes tendo em vista a partilha de práticas 
científico-pedagógicas relevantes, a articulação e a sequencialidade de conteúdos programáticos e a 

reflexão sobre a eficácia das diferentes metodologias de ensino aplicadas;  

 Acompanhamento da prática letiva em sala de aula, com carácter sistemático e intencional, enquanto 

dispositivo de autorregulação e de formação entre pares, com impacto no desenvolvimento 

profissional e na inovação de práticas pedagógicas;  

 A definição e instituição de metas objetivas e pertinentes, promotoras da eficácia dos planos de ação 

de melhoria, com impacto na regulação do processo educativo e no progresso organizacional;  

 A consolidação do processo de autoavaliação, vertido em planos de ação orientados para a melhoria 

dos resultados e para o desenvolvimento sustentável.  
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AÇÃO DE MELHORIA – RESULTADOS DOS ALUNOS 
 

ÁREA DE MELHORIA 

 

A identificação rigorosa dos fatores internos que condicionam o desempenho dos alunos nas 

disciplinas com menor sucesso, designadamente a Português nos 1.º e 3.º ciclos e ensino secundário, 

tendente à implementação de estratégias de ensino potenciadoras da eficácia da ação educativa e, 
consequentemente, dos resultados escolares. 

 

DESCRIÇÃO 

 

Desenvolvimento de estratégias, procedimentos e mecanismos promovam a melhoria dos resultados 

escolares, bem como das aprendizagens dos alunos. 
 

OBJETIVOS 

 

 Identificar causas internas do insucesso  

 Definir estratégias de ação  

 Identificar indicadores e critérios de verificação do impacto das ações 

 Potenciar o sucesso académico 

 Avaliar o impacto das estratégias no sucesso dos alunos 

 Avaliar a implementação das estratégias de ação 
 

DESTINATÁRIOS 

 

 Comunidade educativa 
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ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO COORDENADORES RECURSOS MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 

Diagnose dos fatores preponderantes que 

determinam o insucesso dos alunos no domínio da 

língua materna. 

Ao longo do ano 

Coordenadores de Ano 

e/ou Coordenadores 

de Ciclo e/ou 

Coordenadores Área 

Disciplinar e/ou 

Coordenadores de 
Departamento 

 

 

Atas de reuniões 

das estruturas 

de supervisão 

 

Análise de atas 

/documentos e de 

instrumentos de trabalho 

produzidos e análise 

crítica do processo de 
concretização das ações 

planeadas. 

Relatório final de 

período e final de 

ano letivo 

Resultados da 

avaliação externa 
e interna. 

 

Reuniões entre docentes dos diferentes ciclos, no 

decurso de cada ano escolar, no sentido de definir 

formas exequíveis de articulação vertical e 

horizontal do currículo. 

Ações de formação de professores, centradas em 

didáticas potenciadoras  da melhoria das 

competências linguísticas dos alunos. 

Redefinição de estratégias para as aulas de apoio, 

com base na avaliação diagnóstica realizada no 

início do ano letivo. 

Investimento na aprendizagem de técnicas e 

métodos de estudo. 

Dinamização de atividades em colaboração com 

as bibliotecas escolares no sentido de promover o 
gosto pela leitura. 
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AÇÃO DE MELHORIA – INDISCIPLINA 
 

ÁREA DE MELHORIA 

 

O comportamento dos alunos, pautado pelo incumprimento das regras estabelecidas, desfavorável ao 

desenvolvimento do processo de ensino e de aprendizagem. 
 

DESCRIÇÃO 

 

Desenvolvimento de estratégias, procedimentos e mecanismos que minimizem a indisciplina. 
 

OBJETIVOS 

 

 Melhorar o clima de sala de aula 

 Diminuir o número de casos de indisciplina 
 Criar mecanismos que responsabilizem e envolvam os alunos em ações reflexivas sobre os seus 

comportamentos e as suas consequências 

 Implementar procedimentos que clarifiquem, simplifiquem e agilizem a atuação perante casos de 

indisciplina. 
 

DESTINATÁRIOS 

 

  Alunos 
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ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO COORDENADORES RECURSOS  MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 

Reunião dos recursos humanos para 

sensibilização e divulgação das regras e 

procedimentos disciplinares 

 

Início setembro Equipa Indisciplina 

Coordenadores 

DT  Games / 

Coord. Dep. 

Tutor / Direção 
/Coord. 

Estabelecimento

. 

Elaboração de grelhas de 

registo de ocorrências e 

procedimentos 

disciplinares por período 

(DT/Professor Titular de 

Turma (PTT)/ Games) 

Relatório final de 

período e final de 

ano letivo 

 

Reunião de DT  com EE e alunos (sensibilização e 
divulgação das regras e procedimentos 

disciplinares) 

 

Início ano letivo 

Coordenadores de DT/ 

coord. 

Estabelecimento 

DT  / 

Professores 

Titulares de 

Turma (PTT)/ 

EE/alunos 

GAMES  

Intervenção imediata junto dos alunos e famílias 

no sentido de solucionar /mediar situações 

potenciadoras de falta de integração escolar e/ou 

disrupções familiares que interajam 

negativamente com a escola, num diálogo 

sistemático com os DT/PTT 

 

Ao longo do ano 

Equipa Games 

DT / 

Professores/GA

MES 

Designação pelo DT/PTT de dois alunos DT / PTT 

SERVIÇO DE 

Alunos 

mediadores 
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mediadores disciplinares por período. 

Estes alunos integrarão a Brigada Connect + sob a 

orientação dos SPO do Agrupamento (Plano de 

Promoção do Sucesso Educativo) 

PSICOLOGIA  E 
ORIENTAÇÃO (SPO) 

DT/PTT 

Diário de Bordo do aluno (género agenda) para 
registos de tarefas a desenvolver e registo das 

aprendizagens adquiridas; ensinar o aluno a gerir 

tarefas, responsabilidades e o tempo; 

consciencializar o aluno para a necessidade da 

sua autoformação e  responsabilidades em 

relação à Escola e à sua pessoa. 

DT/PTT (Aula de DTA/ 

Assembleia de turma) 

– exceto para o ensino 

secundário 

Alunos e 

DT/PTT/Projeto 

EPIS 

Criação de clubes organizados de forma 

articulada: artes plásticas, música, teatro e 

desporto.  

Coordenador do 

Departamento de 

Expressões 

Professores  e 

Alunos 

Ações de sensibilização/formação/workshops 

alusivos às temáticas: 

- Problemas disciplinares 

- Mudanças das práticas pedagógicas 

Direção / SPO 
Comunidade 

Educativa 

Atribuição de tarefas aos alunos que apresentem 

problemas disciplinares, de modo a fomentar a 

sua autoestima e responsabilidade  

Coordenador 

Escola/DT/PTT 

Comunidade 

educativa 
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Procedimentos Disciplinares 

(de acordo com proposta de procedimentos 

disciplinares do GAMES) 

Direção / Coord. Est. 
DT/PTT/ 

Games 
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AÇÃO DE MELHORIA – COLABORAÇÃO E MONITORIZAÇÃO 
 

ÁREA DE MELHORIA 

 

O acompanhamento da prática letiva em sala de aula, com carácter sistemático e intencional, enquanto 

dispositivo de autorregulação e de formação entre pares, com impacto no desenvolvimento 

profissional e na inovação de práticas pedagógicas. 
 

AÇÃO 1 

 

AUTORREGULAÇÃO E FORMAÇÃO ENTRE PARES - Intervisão/parceria: 

autorregulação e formação entre pares voluntários de diferentes disciplinas ou áreas disciplinares 
(parceria) para o desenvolvimento profissional e inovação de práticas pedagógicas, consignando o 

acompanhamento da prática letiva em sala de aula. 
 

DESCRIÇÃO 

 

Desenvolvimento do trabalho de articulação e colaboração entre pares de diferentes disciplinas ou 

áreas disciplinares (do mesmo ano e ciclo ou de anos e ciclos distintos), tendo em vista a intervisão da 

prática letiva, com impacto no desenvolvimento profissional e na inovação de práticas pedagógicas. 
 

OBJETIVOS 

 

 Promover dinâmicas de intervisão da prática letiva centradas em parcerias 

 Partilhar metodologias conducentes ao sucesso do ato educativo 

 Apreender diferentes dinâmicas de sala de aula 

 Partilhar diferentes estratégias enriquecedoras da comunicação no ato educativo 
 Refletir sobre distintas metodologias e estratégias que implementem ou otimizam a disciplina 

 Refletir sobre a relação pedagógica docente/discente 

 Promover ambientes favoráveis ao ensino e à aprendizagem dos alunos 

 Promover boas práticas, através da partilha entre professores 

 Proporcionar reflexão crítica sobre as práticas pedagógicas, tendo em vista a recolha de 

indicadores para a autorregulação e identificação de necessidades de formação 
 

DESTINATÁRIOS 

 Docentes 

 Alunos 
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ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO COORDENADORES RECURSOS MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 

Constituição voluntária de pares pedagógicos 

para a concretização da intervisão em parceria 

da prática letiva 

Ao longo do ano 

letivo 

Coordenadores de Ano 

e/ou Coordenadores 

de Ciclo e/ou 

Coordenadores Área 

Disciplinar e/ou 

Coordenadores de 

Departamento 
 

Docentes 

Alunos 

Formação 

especializada 

inerente à área 

desta medida de 

melhoria 
 

Análise de atas 

/documentos e de 
instrumentos de trabalho 

produzidos e análise 

crítica do processo de 

concretização das ações 

planeadas. 

Resultados 

obtidos 

Sessões de trabalho para a articulação e 

colaboração entre pares; definição do objeto da 

parceria e das metodologias a adotar 

Realização de uma análise “SWOT” (pontos fortes, 

fracos, oportunidades e ameaças) a formalizar 

numa ata ou  relatório após cada aula observada 

no âmbito da intervisão. 
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AÇÃO DE MELHORIA – COLABORAÇÃO E MONITORIZAÇÃO  
 

ÁREA DE MELHORIA 

 

O aprofundamento do trabalho cooperativo entre os docentes, tendo em vista a partilha de práticas 

científico-pedagógicas relevantes, a articulação e a sequencialidade de conteúdos programáticos e a 

reflexão sobre a eficácia das diferentes metodologias de ensino aplicadas;  
 

AÇÃO 2  

 

Partilha De Práticas Científico-Pedagógicas Relevantes 
 

DESCRIÇÃO 

 

Aprofundamento do conhecimento e da competência dos docentes na planificação de práticas 
pedagógicas 

Partilha de práticas pedagógicas relevantes potencialmente  geradoras de maior sucesso 
 

OBJETIVOS 

 

 Aprofundar o conhecimento e a competência dos docentes na planificação das práticas 

pedagógicas 

 Contribuir para a melhoria efetiva de práticas pedagógicas relevantes e geradoras de maior 
sucesso dos alunos 

 Partilhar práticas pedagógicas relevantes que concorram para ajudar os alunos a superar lacunas 

no domínio do saber 
 

DESTINATÁRIOS 

 

 Docentes 
 Alunos 
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ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO COORDENADORES RECURSOS  MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 

Sessões de trabalho de docentes da mesma 

disciplina ou área disciplinar 

Ao longo do ano 

letivo 

Coordenadores de Ano 

e/ou Coordenadores 

de Ciclo e/ou 

Coordenadores Área 

Disciplinar e/ou 
Coordenadores de 

Departamento 

 

Docentes 

Análise de atas 

/documentos e de 

instrumentos de trabalho 

produzidos e análise 

crítica do processo de 
concretização das ações 

planeadas 

 

Resultados 

obtidos 
Sessões de trabalho de docentes do mesmo grupo 

turma 

Produção de documentos de forma cooperativa 
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AÇÃO DE MELHORIA – COLABORAÇÃO E MONITORIZAÇÃO  
 

ÁREA DE MELHORIA 

 

O aprofundamento do trabalho cooperativo entre os docentes tendo em vista a partilha de práticas 

científico-pedagógicas relevantes, a articulação e a sequencialidade de conteúdos programáticos e a 

reflexão sobre a eficácia das diferentes metodologias de ensino aplicadas. 
 

AÇÃO 3 

 

Articulação e sequencialidade de conteúdos programáticos  
 

DESCRIÇÃO 

 

Aprofundamento dos processos de articulação vertical e horizontal do currículo, intradisciplinar, 
interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, com base na fundamentação programática que os 

justificam, de modo a garantir a integração e a sequencialidade de conteúdos para promover as 

aprendizagens e o sucesso educativo dos alunos. 
 

OBJETIVOS 

 

 Aprofundar a articulação de conteúdos programáticos imprescindíveis à sequencialidade curricular 

(horizontal  - intradisciplinar e multidisciplinar e vertical – em anos subsequentes) 
 Solicitar a colaboração de especialistas ou entidades convidadas (articulação curricular 

transdisciplinar) 
 

DESTINATÁRIOS 

 

 Docentes 

 Alunos 
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ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO COORDENADORES RECURSOS MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 

Reuniões de Área Disciplinar 

Ao longo do ano 
letivo 

Coordenadores de Ano 

e/ou Coordenadores 

de Ciclo e/ou 

Coordenadores Área 
Disciplinar e/ou 

Coordenadores de 

Departamento 

 

Docentes 

Alunos 

Formação de 
professores em 

gestão de 

currículo 

Análise de atas 

/documentos e de 

instrumentos de trabalho 

produzidos e análise 

crítica do processo de 

concretização das ações 

planeadas 

Resultados 
obtidos 

Conselhos de Turma 

Sessões de trabalho de docentes da mesma área 

disciplinar com ano(s) de lecionação comuns 
(articulação curricular intradisciplinar horizontal) 

Sessões de trabalho de docentes da mesma 

disciplina ou área disciplinar com ano(s) de 

lecionação de ciclos subsequente(s) (articulação 
curricular intradisciplinar vertical) 

Sessões de trabalho de docentes do mesmo grupo 

turma (articulação curricular multidisciplinar) 

Sessões de trabalho de docentes de diversas 

áreas disciplinares ou do saber e/ ou com 

especialistas ou entidades convidadas 

(articulação curricular transdisciplinar) 

Produção de documentos 
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AÇÃO DE MELHORIA – METAS DE SUCESSO ESCOLAR 
 

ÁREA DE MELHORIA 

 

Definição e instituição de metas objetivas e pertinentes, promotoras da eficácia dos planos de ação de 

melhoria, com impacto na regulação do processo educativo e no progresso organizacional. 
 

DESCRIÇÃO 

 

As metas definidas basearam-se nos resultados da avaliação  por nível de ensino, do último biénio, e 

pretende-se  que tenham impacto na regulação do processo educativo e no progresso organizacional. 
 

OBJETIVOS 

 

 Conseguir uma melhoria efetiva do desempenho dos alunos do Agrupamento nos diferentes níveis 
de ensino, tanto na avaliação interna como externa, com particular relevância na redução da 

percentagem de retenções. 
 

DESTINATÁRIOS 

 

 Docentes 

 Alunos 
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ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO COORDENADORES RECURSOS MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 

Conselhos de Turma 

Ao longo do ano 

letivo 

Coordenadores de Ano 

e/ou Coordenadores 

de Ciclo e/ou 

Coordenadores Área 

Disciplinar e/ou 

Coordenadores de 

Departamento 
Equipa AVI 

Conselho Pedagógico 

Docentes 

Alunos Conselho 

Geral 

 

Relatório da avaliação 

interna 

Resultados de avaliação 

externa 

Resultados 

obtidos 

Reuniões de Departamento 

Reuniões de Área Disciplinar 

Provas de avaliação interna 

Provas de avaliação externa 
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1º CICLO 
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2º E 3º CICLOS 

Apresentam-se propostas de metas para 2017-2018, tendo em consideração: 

 os resultados obtidos no biénio 2015-2017; 

 a retenção excepcional em início de ciclo (Artigo 21.º - Despacho Normativo 1/F-2016); 

 os anos terminais (6.º e 9.º); 

 o Contrato de Autonomia; 

 as “Projeções de metas de retenção ou desistência (média 1617-1718)”, segundo o Programa Nacional de Promoção do Sucesso Escolar (PNPSE) 
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ENSINO SECUNDÁRIO 

 

 

CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS 

 



    

 

Página 21 de 26 

 

 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

 

 

LÍNGUAS E HUMANIDADES 
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AÇÃO DE MELHORIA – AUTOAVALIAÇÃO 
 

ÁREA DE MELHORIA 

 

A consolidação do processo de autoavaliação, vertido em planos de ação orientados para a melhoria 

dos resultados e para o desenvolvimento sustentável.  
 

DESCRIÇÃO 

 

Aprofundamento  e criação de estratégias e mecanismos de autoavaliação  centrados na melhoria da 
prestação do serviço educativo e consequentemente na melhoria sustentada dos resultados escolares 

de todos os ciclos de ensino, assim como no  desenvolvimento organizacional do Agrupamento. 
 

OBJETIVOS 

 

 Identificar o número de Encarregados de Educação do Agrupamento e por ciclo que não 

acompanha, regularmente, a atividade escolar dos seus educandos. 
 Sensibilizar os Encarregados de Educação para a importância do acompanhamento regular e não 

apenas nos momentos institucionais, da vida académica dos seus educandos. 

 Monitorizar o acompanhamento sócioeducativo dos alunos que apresentam necessidades de 

acompanhamento específico na sua formação  

 Monitorizar os casos de alunos com necessidades educativas especial com caráter permanente e 

respetiva aplicação das medidas educativas. 

 Identificar/acompanhar casos de indisciplina e comportamentos desviantes 

 Recolher dados em conformidade com as necessidades de tratamento dos mesmos no contexto de 

uma análise comparativa da sua evolução. 
 

DESTINATÁRIOS 

 

 Comunidade escolar 
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VERTENTES ATIVIDADES CALENDARIZAÇÃO COORDENADORES RECURSOS MONITORIZAÇÃO AVALIAÇÃO 

CO
NT

AC
TO

S 
CO

M
 O

S 

EN
CA

RR
EG

AD
OS

 D
E 

ED
UC

AÇ
ÃO

 

Reformulação da grelha de monitorização dos 

contactos dos Encarregados de Educação, de 

forma a torná-la mais percetível. 

Ao longo do ano 

Todos os 

coordenadores das 
estruturas 

pedagógicas, GAMES, 

CPCJ, SPOV  

 (fornecimento de 

dados) 

Equipa AVI 

(tratamento e análise 

de dados) 

 
 

 

Grelhas 
 

Conselho Geral 

Diretora  do 

Agrupamento 

Conselho 

Pedagógico 

 

 

Relatório 

final de 

período e 

final de ano 

letivo . 

Utilização da mesma grelha dos contactos 

dos Encarregados de Educação para todos os 

ciclos de ensino e Pré-Escolar. 

(IN
) D

IS
CI

PL
IN

A 

Levantamento  e análise mais precisa dos 

seguintes dados: 

-número de ocorrências 

-número de  ordens de saída da sala de aula 

- número de participações disciplinares 

-número de alunos sujeitos à medida de 

suspensão 

-número de casos de reincidência. 
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RE
SU

LT
AD

OS
 

ES
CO

LA
RE

S Reformular/Criar instrumentos de recolha de 

dados 

Realizar análises mais contextualizadas 

Apontar sugestões de melhoria 

ED
UC

AÇ
ÃO

 E
SP

EC
IA

L 

No inicio do ano:  

- aferir o número de alunos com 

necessidades educativas especiais; 

- aferir o tipo de medidas educativas a 

implementar. 

Realizar um balanço parcial da 

implementação/reformulação das medidas 

educativas no final de cada período. 

Realizar um balanço global da 

implementação/reformulação das medidas 

educativas no final do ano. 

Ao longo do ano 

Coordenadora e 

professores da 

Educação Especial 

 

Reunião do 

Departamento 

/ 

Grelhas 

Conselho Geral 
Diretora do 

Agrupamento 

Conselho 

Pedagógico 

 

 

Relatório 

final de 

período e 

final de ano 

letivo. 
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AP
OI

OS
 E

DU
CA

TI
VO

S 

Apoio ao estudo dos 1º e 2º Ciclos 

Aulas de apoio pedagógico dos 2º e 3º Ciclos  
Ao longo do ano 

Diretores de  turma 

/ 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 

Vocacional do 
Agrupamento 

Reuniões/ 

Atas de 

reuniões dos 
conselhos de 

turma e 

Departamento

/ 

Relatórios dos 

professores do 

conselho de 

turma  
 

Diretores de Turma 
/ 

Coordenadores de 

Departamento 

Atas 

AP
OI

OS
 S

OC
IA

IS
 Parcerias com o Centro Comunitário de 

Esmoriz e  Paramos, IPSS, Câmara Municipal 

de Ovar, Juntas de Freguesia, Centro de 

Saúde de Ovar USF da Barrinha e outras,  

CPCJ,  empresas do concelho, Associação de 

Comerciantes. 

Ao longo do ano 

Diretora do 

Agrupamento 

/ 

Diretores de  turma 

/ 

Serviços de 

Psicologia e 

Orientação 
Vocacional do 

Agrupamento 

Reunião do 

Departamento 

/ 

Grelhas 

Direção 

/ 

Diretores de Turma 

Relatórios 

/ 

Atas 
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CONCLUSÃO: 
 

Este plano teve em consideração o relatório de avaliação externa  e tem como objetivo primordial a 

melhoria dos indicadores de análise sugeridos pela mesma. 

Neste contexto, assumir-se-á como um processo flexível e dinâmico, que contemplará, na sua aplicação, 

todos os reajustes que forem considerados necessários, oportunos e pertinentes, à medida que vai sendo 

monitorizado.  

O sucesso deste plano dependerá da correta implementação e aplicação das ações de melhoria, da sua 

monitorização,  do envolvimento e motivação de todos os intervenientes em cada uma das ações.  

Pretende-se chegar ao fim deste plano com a certeza de se ter procurado ativamente a solução para os 

constrangimentos com que nos defrontamos diariamente e os pontos fracos que nos foram apontados. 

 

 

 

 


